Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
A Táska Máska webáruház ügyfelei által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme körében a vonatkozó hatályos
jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járulunk hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Adatkezelő adatai
Tokaji Ferenc egyéni vállakozó
5700 Gyula Temető utca 18
telefon: + 36-30-661-2380
email: tokajif(kukac)taskamaska.hu
Adószám: 66924463-1-24

Szállítással kapcsolatos adatkezelés
A webáruházban megrendelt áru(k) során a következő szállítást végző, adatfeldolgozó cégek kezelik az Ön adatait:
MAGYAR POSTA ZRT.
Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
FOXPOST Zrt.
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25034644-2-10
Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu

Adatkezelés elvei
Személyes adatokat a webáruház használatához szükséges adatokat fogja kezelni. Az adatok kezelése a törvényi feltételek teljes
betartása mellett történik.

Célok és alkalmazási gyakorlat
A webáruház használata során csak azokat adatokat kérjük Öntől, amelyek a vásárlás során feltétlenül szükségesen. Ezen adatok
kezelése során csak a szállítást végző cég részére kerülnek átadásra, ott is csak azok, hogy a megadott szállítási helyre eljuttassa
Önnek.
Regisztráció során kért adatok szükségesen a vásárlás lebonyolításához. Hiányos regisztráció esetén nem jön létre a szerződés.
Hírlevél küldése csak a regisztrált és hírlevelet igénylők részére kerül kiküldésre.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat
tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra
kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1) – (5) bekezdések. A
kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1)
bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.

A kezelendő adatok meghatározása
A webáruház a következő adatokat kezeli:
-név
-lakcím
-email cím
-telefonszám

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az
ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Visszavonás esetén az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok felhasználásának célja
Tokaji Ferenc, mint a taskamaska.hu webáruház üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, a szerződés létrehozása, igénybe vevőnek
címzett elektronikus hirdetés eljuttatására használja.

Adatközlő jogai

Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél a személyes adatainak javítását, törlését.
Az adatközlő a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon
kérhet:
E-mailben: tokajif@taskamaska.hu
Postai úton: 5700 Gyula, Temető utca 18

Cookie-k (sütik) használata
A rendszer kétféle sütit használ. A munkamenet sütik szükségesek a bejelentkezéshez, illetve ahhoz, hogy rendeltetésszerűen tudja
használni az oldalt. A regisztrációval jóváhagyásra kerül, hogy ezek a sütik fussanak az oldalon. A sütikben nem tárolunk és nem
adunk át személyes adatokat (pl. IP-cím), és a böngésződben ki lelhet kapcsolni őket.

